
1 dags kurs 

- max 2 perfeksjonerings kategorier 

- inkl. tilpasset kitt og lett servering 

Pris: 3900,- 

1-2 dagers kurs 

-3-4 perfeksjonerings kategorier 

-inkl. tilpasset kitt og lett servering 

Pris: 5900,- 

 

  

KONVERTERINGS KURS AKRYL ELLER GELE 

Har du tidligere tatt grunnkurs innen akryl eller gele men føler du mangler kompetanse på 

enkelte eller flere områder? Da er konverterings kurs fra Nail Perfect noe for deg. 

Det spiller ingen rolle hvor du har tatt den grunnleggende opplæringen din så lenge du kan vise 

til gyldig diplom og opplæringssted.  

Konverterings kurs passer for deg som ønsker å fordype deg innenfor faget og føler den 

grunnleggende opplæringen ikke gir deg nok kompetanse. Vi lærer i ulikt tempo og blir fortere 

god på noe fremfor noe annet og trenger derfor ofte mer opplæring på ulike områder. Vi holder 

derfor kurs etter hva deltakeren selv ønsker å perfeksjonere og fordype seg innen.  

Ofte etterspurte områder er: 

- bytte fra et annet merke og ønsker fordypning av produktkunnskaper og produktlære. 

- grundig og ergonomisk fileteknikk og form 

- perfeksjonering av fransk, babyboom og farge 

- korrekt tipp og sjablong plassering  

 

 

 

 

 

Kurse går over 1-2 dager avhengig av antall påmeldte og hvor mye perfeksjonering man trenger. 

Vi tilpasser kurset for at du som deltaker skal kunne perfeksjonere på det du ønsker å forbedre.  

Man blir aldri utlært da markedet alltid er i vekst og endring. Ved å øke sin egen kunnskap, 

nøyaktighet og perfeksjonisme øker man også sin egen kundekrets og etterspørsel. 

 

For påmelding send oss navn, antall deltakere og ønsker perfeksjonerings kategorier til 

imnegledesign@hotmail.com 

Velkommen til kurs hos oss! 

 

 *Ved booking av kurs betales et depositum på 50% av kursavgiften for å reservere plass. For å få delta på kurset 

krever vi at kursavgiften er betalt i sin helhet 1 uke før kursstart. Dersom du ikke møter opp til avtalt kurs beholder vi 

depositumet for å dekke tapet. 

Nailperfectshop.no • imnegledesign@hotmail.com • Bergsbakken 1, 7029 Trondheim • org 996197158 MVA 



 


